
 بسم هللا الرحمن الرحيم
 -صلى هللا عليه وسلم-النبي صفة صالة 

 الخضير الشيخ/ عبد الكريم
 .وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،الحمد هلل رب العالمين

 أما بعد:
 الصالة: مكانةمقدمة عن 

, مبني على دعائم وقواعدد وووابدال ال محيدد عنودا وال مندوحدة منودا فإن الدين الحنيف الذي نتشرف باالنتساب إليه
صددلى هللا - قددا : قددا  رسددو  هللا  -مددارضددي هللا عنو-جدداف فددي الحددديي الصددحيث مددن حددديي عبددد هللا بددن عمددر 

قددام الصددالة ،وأن محمدددار رسددو  هللا ،بنددي االسددالم علددى همدد : شددوادة أال إلدده إال هللا)): -عليدده وسددلم يتدداف  ،وا  وا 
 .  ()صوم رمضان والحج() :وفي رواية (ان(وصوم رمض ،والحج ،زكاةال

د)ال يدتم الددهو  فدي  دذا الددين إال بعدد الناد  بومدا  ,الشدوادتان فبالنسبة للدركن اوو  رال أن أقاتد  الندا  حتدى ُأم 
 يدده  فدي الددين إال فدإذا كدان القامدة  دذه الددعائم اورادع العمليدة، إفإذا تم ذلدك فدال بدد مدن  (ال إله إال هللا :يقولوا

وجدداف تعمدديم شددينوا فدددي  ,جدداف فددي أمر ددا مدددا جدداف والصددالة ,فددالركن الددذي يليوددا  دددو الصددالة ,إذا نادد  بالشددوادة
مددرف واددين الياددر والشددرك تددرك بددين ال)) .-عليدده الصددالة والسددالم-النصددوا اليويددرة الصددحيحة الوابتددة عددن النبددي 

وجداف عدن عبدد هللا بدن شدقي  أنودم كدانوا  ((صالة فمن تركودا فقدد كادرالعود الذي بيننا واينوم ال)) وقا : (الصالة(
 .من اوعما  تركه كار إال الصالة ال يرون شيئار  -يعني الصحابة-

والقددو  بكاددر تددارك أحددد  ,أمددا بقيددة اوركددان كالزكدداة والحددج والصددوم فتيايددر تاركوددا أمددر مهتلددف فيدده بددين أ دد  العلددم
ليندده انتوددك أمددرار عميمددار  ,ليددن المددرجث أندده ال يكاددر ,فددي مددذ ب االمددام أحمددد و ددو روايددة ،اوركددان قددو  عنددد العلددم

  .ى عليه من اليار إذا ترك أحد اوركانُيهش   ,وركب هارار جسيمار 
الماتدى بده أن  اولدذ ,-عليده الصدالة والسدالم-مدا ورد عنده  وسدمعنا ,ما قاله عبدد هللا بدن شدقي  فسمعناأما الصالة 

  .واليالم في  ذا أمر معروف ,-نسي  هللا السالمة والعافية-نه كافر أوجواوا تارك الصالة ولو أقر ب
 صاة الصالة:

صدلوا كمدا رأيتمدوني )) :أنده قدا  -عليده الصدالة والسدالم-صث عنه  ؟فكيف نصلي ,فإذا عرفنا عمم شين الصالة
-ال بواسداته وعدن اريقده إ -عدز وجد -وال اريد  لندا لمعرفدة مدا جداف عدن هللا  ,و و اوسوة ، و القدوة ((أصلي

 ادددي أودددرهوأن يقت   ,-عليددده الصدددالة والسدددالم-ى بمدددا وبدددال عنددده عن دددفعلدددى االدددب العلدددم أن يُ  ,-عليددده الصدددالة والسدددالم
م المسددلم لددز  وتُ  ,ال باددرت توبددال بوددا الحجددةل ددق  نُ  -عليدده الصددالة والسددالم-ه صددالت))صددلوا كمددا رأيتمددوني أصددلي(( 

  .من االشتغا  بشرواوا إلى السالم والاراغ منوا ,-الصالة والسالمعليه -واقتااف ا لصحتوا عنه  بإتباعوا
 شروط الصالة:

ن كاندال هارجدة عدن ما يدة الصدالة ,وجدير بنا أن نعرف  ذه الشروط التدي ال تصدث الصدالة إال بودا فالصدالة  ,وا 
ليسددال مددن صددلب   ددذه الشددروط :قددد يقددو  قائدد ، االسددالم والعقدد  والتمييددز، ال تصددث إال بشددروط ذكر ددا أ دد  العلددم
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وال تصدث الصدالة إال  ، دي هدارم ما يدة الصدالةلينوا ال تصدث الصدالة إال بودا إذن ال بدد مدن معرفتودا،  !الصالة
  .بوا

ال  ,ال تصدث مدن صدبي ال يميدز :والتمييدز، فدال تصدث مدن مجندون  :والعقد ، فال تصث الصالة مدن كدافر :االسالم
 :-عليده الصدالة والسدالم-لقوله  ,الاوارةمن شرواوا ؟ و صليوال يعرف كيف ي ،وال يرد الجواب ،يعرف الهااب

 ,اجتندداب النجاسددة :ومنوددا ((صددالة بغيددر اوددور ال تقبدد )) ((أحدددي حتددى يتوضدديأحدددكم إذا ال يقبدد  هللا صددالة ))
، االسددالم والعقدد  والتمييددز و الاوددارة واجتندداب النجاسددة ,النيددة :ومنوددا ,اسددتقبا  القبلددة :ومنوددا ,سددتر العددورة :ومنوددا

و دددذه  ,فدددال تصدددث الصدددالة قبددد  وقتودددا ,دهدددو  الوقدددال مدددا  دددو؟ التاسدددع وسدددتر العدددورة، واسدددتقبا  القبلدددة والنيدددة، بقدددي
 مبسواة في كتب الحديي وكتب الاقه أيضار. 

و دددذا فدددي  ,القيدددام للصدددالة مدددع القددددرة ركدددن مدددن أركانودددا أعمدددا  الصدددالة القيدددام لودددذه الصدددالة،إذا عرفندددا  دددذا فددديو  
و دذا فدي , فدال تصدث صدالة قدادر علدى القيدام مدن قعدود ,كدان الصدالة الداهلدة فدي ما يتودا القيدامفديو  أر  ،الاريضة
 .لين على النصف من اوجر ,ولو كان قادرار مستايعار  ،أما النافلة فتصث من قعود، الاريضة

دليد   الحدديي ((فدإن لدم تسدتاع فعلدى جندب ,فدإن لدم تسدتاع فقاعددار  ,صد  قائمدار )) :في حديي عمدران بدن حصدين
صددالة القاعددد علددى النصددف مددن )) :وفددي الحددديي ا هددر، علددى أن القيددام مددع االسددتااعة ال بددد مندده فددي الاريضددة

 .((أجر صالة القائم
صددالة القاعددد علددى النصددف مددن )) :لمدداذا ال نصددحث الاريضددة علددى النصددف أهددذار بعمددوم الحددديي :قددد يقددو  قائدد 

صد  )) :ض بحدديي عمدران بدن حصدينعدار  عمومده مُ  :نقو ؟ افلةوعمومه يتناو  الاريضة والن ((أجر صالة القائم
مددا الددذي دلنددا علددى أن المددراد بوددذه ، فددال تصددث الصددالة إال مددع عدددم االسددتااعة ((قائمددار فددإن لددم تسددتاع فقاعدددار 

 – ةم دح  دهد  المسدجد والمديندة مُ  -عليده الصدالة والسدالم-النبي  ,دلنا على ذلك سبب ورود الهبر ؟الصالة النافلة
صدالة القاعدد علدى النصدف مدن أجدر )) :-عليده الصدالة والسدالم-فقدا   ,فوجدد م يصدلون مدن قعدود  –يوا حمىف

علددى أنوددم قددادرون علددى أن يصددلوا مددن  كمددا دلنددا أيضددار  ,فدددلنا سددبب الددورود علددى أن الصددالة نافلددة ((صددالة القددائم
قدد يقدو  ، ي عمدران بدن حصدينض بمدا  دو أهدا منده حدديعدار  ون عمومده مُ  ؛فقصرنا الحدديي علدى سدببه، قيام
 ,عليوددا االجمددا     ق ددنُ  ,و ددذه القاعدددة متادد  عليوددا ,صددحيث :نقددو ، العبددرة بعمددوم اللاددص ال بهصددوا السددبب :قائدد 
ددليددن يُ  كمددا  قصددرنا الهبددر علددى سددببه ,ض  ددذا العمددومور  فددإذا ُعدد ,ض بمددا  ددو أهددا منددهعددار  لددم يُ    بددالعموم مدداعم 
 .سمعنا

دهدد  المسددجد و ددم يصددلون, ولددو كانددال  -عليدده الصددالة والسددالم-النافلددة, النبددي  أندده فدديفسددبب الددورود يددد  علددى 
م تجشددموا , ود  علددى أنوددم يسددتايعون القيددام, بدددلي  أنودد-عليدده الصددالة والسددالم-صددلوا قبدد  حضددوره  مددافريضددة 

ي  , ليدن لدصدحال صدالته ,وصدلى النافلدة مدن قعدود ,فإذا كان الشدها يسدتايع القيدامالقيام فقاموا و م مرضى، 
فال تصث إال من قيام بالنسبة للقادر, وأما العاجز فتصدث صدالته فرضدار  ,وأما الاريضةله من اوجر إال النصف، 

   . -إن شاف هللا تعالى-وأجره كام   ,وناالر 
 تاريغ القلب في الصالة من الشواغ :
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ر كمددا فددي حددديي أبددي كب دد -عددز وجدد -يدددي رادده  بددين إذا قددام  –أن تددوافرال الشددروط التددي ذكرنا ددا بعددد –إذا قددام 
 -عليده الصدالة والسدالم-ونحدن نشدرص صداة صدالة النبدي  ،أقبد  طإذا تدوافرال  دذه الشدرو مداذا يقدو :  حميد وغيره

 .بوا مرتاحار  ,-لصالته– لوا منتمرار  ,قلبه من  موم الدنيا أقب  على صالته مارغار 
 وذ نده مشدغو  بديمور دنيداه، يديتي يديتي ,ندا بهالف حا  كوير من ال ,-عليه الصالة والسالم- كذا كانال حاله 

 ,يددده  االنسددان فددي صددالته وينصددرف منوددا مددا عقدد  منوددا شدديئار  فيحيانددار  ,الواحددد منددا وذ ندده مشددغو  بدديمور الدددنيا
يدديتي للصددالة  أحيانددار ، ولددي  لدده مددن صددالته إال مددا عقدد  ,الصددالة أجددر اوجددر شدديف، مددن وحينئددذ ال يكددون لدده مددن
 ؛الدذي يرتداص بودا مدن  مدوم دنيداه ,-عليده الصدالة والسدالم-هالف حدا  النبدي  ,لراحة منواو و مستوق  لوا يريد ا

 .-ج  وعال-ونه يستحضر بقلبه وقالبه أنه ماو  بين يدي راه 
ولدو استحضدرنا موولندا بدين يددي هللا  ,لين انشغلنا بيمور دنيانا فعوقبنا بانصراف القلوب عدن  دذه العبدادة العميمدة

تجددد  :أدنددى شدداغ  يشددغلنا، غلنا بدديدنى شدداغ  ونحددن فددي الصددالةولمددا ُشدد ,ارال حالنددا كوددذهمددا صدد -جدد  وعددال-
 ,لمددا كبددر االمددام تيمدد   ددذا المصددلي المسددجدف دهدد  شددها المسددجد –و ددذه قصددة واقعددة–ده  المسددجد يدد االنسددان

  فيدده فيهددذ يهاددذ لوددذا المسددجد كيددف يكددون جددامع و ددو لددي ؛إال أندده لددي  بجددامع ,كبيددر ومناسددب ار فوجددده مسددجد
ذا بجانب المحراب غرفدة ؟يهاذ للمسجد كيف يكون جامع وما فيه منبر ؟منبر  ويحدذا   دذه الغرفدة ز  تُد :فقدا  ,وا 
نديتي إلدى الصدالة ونحدن يعندي ، في الغرفة إلى آهر المسدجد الليفرغوا من الصالة وأنا أنق  العاش  :يقو  .منبر

 .ولم يكن  منا إرضاف رانا واالقبا  على ما يرضيه ,بدنيانا لناغ  وننا شُ  ؟لماذا ,بوذه القلوب مع اوسف الشديد
يهاددذ كيددف ياعدد  إذا  !؟فكيددف بمددن اشددتغ  بمحددرم ,شددها انشددغ  بمبدداصال ددذا ومددن  ددذا الشدديف اليويددر، يعنددي 

 ,-وأرضداه رضدي هللا عنده-لدو كدان انشدغالنا مود  انشدغا  عمدر  ,نعدم؟ هرم من المسجد ليدزاو  بعدض المحرمداال
ليدن اوولدى واويمد  أن يتجده إلدى مدا  دو بصددده مدن العبدادة ، من عبادة إلدى عبدادة ,و يصلييجيش الجيوش و 

دددبودددا وأُ  ف  ل  دددالتددي كُ  فدددنالحص ارتادددا  ، -إن شدداف هللا تعدددالى-ليدددن إذا كدددان انشدددغاله بعبددادة فودددو علدددى هيدددر  ,بوددا ر  م 
 .الهشو  الذي  و لب الصالة بتشبونا بيمور دنيانا وا عراضنا عن ا هرة

التدي لدم  ,الدران الدذي غادى علدى القلدوب بسدبب المكاسدب المدهولدة ,سدبب مدا ر لددل الندا  كلودم :ر الودانياوم
, ومعددامالال التجددار ،ونعددرف أوضددا  التجددار ,التدداجر يعددرف حالدده ,مكاسددبنا مدهولددة، يسددلم منوددا إال القليدد  النددادر

فعلدددى االنسددان أن يقبددد  إلدددى ، سدددتعانوهللا الم ،ياددداف الوميادددة حقودداالمومددف ونعدددرف أحددوا  المدددوماين مدددن عدددم إ
  .بوا بوا مرتاحار  صالته فرحار 

 تيبيرة االحرام:
عليدده الصددالة -كمددا وبددال ذلددك عددن النبددي  ,ورفددع يديدده مددع  ددذا التيبيددر ,هللا أيبددر :فددإذا مودد  بددين يدددي رادده قددا 

إذا )) :فقدا  لده ,يبيدرةالمسديف بودذه الت -عليه الصالة والسدالم-وأمر النبي ، في حديي أبي حميد وغيره -والسالم
و دي ركدن مدن أركدان  , دذه التيبيدرة  دي تيبيدرة االحدرام ((قمال إلى الصالة فيسبغ الوضدوف ودم اسدتقب  القبلدة فكبدر

نمدا  دي أن  ذه التيبيدرة شدرط مدن شدروط الصدالة ليسدال بدركن :ويقو  الحناية ,الصالة عند جموور أ   العلم ، وا 
نحددن نتادد  مددع الحنايددة   دد  لدده فائدددة؟ ؟مددا فائدددة  ددذا الهددالف :قائدد  قددد يقددو ، شددرط، والجموددور علددى أنوددا ركددن

و ددذه الشددروط ال تسددقذ  ,واوركددان كددذلك ,لصددحة الصددالة ؛ ال بددد مددن تددوافر الشددروطوغيددر م أن الشددرط ال بددد مندده
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الف  ددد   ؟مدددا فائددددة الهدددالف بدددين الجمودددور والحنايدددة ؟إذار مدددا الادددرت مدددا المحصدددلة ,وكدددذلك اوركدددان ,وال سدددووار  عمددددار 
أشددرنا فددي ، فيدده فائدددة ,ال :نقددو ، فيدده فائدددةمددا  ددذا  هتجدداوز  :قددد يقددو  قائدد ، ركددن :و دد الف يقولددون  ,شددرط :يقولددون 

أن تيبيدددرة  :فددإذا قلندددايعندددي  ددذا الشدددرط هددارم الصدددالة،  .واوركدددان داهدد  ,البدايددة إلدددى أن الشددروط هدددارم الما يددة
ذا قلندا ,ةنودا هددارم الصدالة علددى رأي الحنايدإ :قلنددا ,االحدرام شدرط و دذا قددو   ,صددارال داهد  الصددالة ,ركدنأنوددا  :وا 

 .الجموور
   معنى  ذا أن الحناية يجيزون أن يكبر تيبيرة االحرام في البيال وييتي يصدلي كمدا يجيدزون لده أن يتوضدي فدي 

ا مد نإذ، بددون فاصد شرط مقارن وو  جزف من الصالة أنوا  :يقولون  م  ,ال؟ وكال ما شرط ,بيته وييتي للصالة
توضددي فددي بيتددك , شددرط والاوددارة شددرط :أن الحنايددة يقولددون  السددامع ندده قددد ُيت صددورو؟ مددا فائدددة الهددالف ؟اائدددةال

تصددث الصددالة بودددذه مددا  ,ال : ددم يقولددون ، لصددالةلفددي بيتددك واحضدددر  االحددرام كبددر تيبيددرةإذن , واحضددر للصددالة
 .لينوا مقارنة وو  جزف من ما ية الصالة ,التيبيرة شرط ,الاريقة

ودم  –عين متنجسة ال  ذه ناترض أن –لو كبر و و حام  نجاسة  :يقولون  –والاوائد كويرة–من فوائد  ذا الهالف 
ودم مدع  ,يكدون بيدده شديف قدد  ,بعدض الندا مدن قد يقدع  ,و ذا متصور ,ووضعوا مع نواية التيبير ,هللا أيبر :قا 

وباالدة عندد  ,صالته صدحيحة عندد الحنايدة، قب  أو يعرف  ذا ,وم يتبين له أن  ذا متنج  ,نواية التيبير يضعه
لدو قلدب المتناد   عندد م أيضدار ...، وحملوا داه  الصالة ,ونه حم  النجاسة هارم الصالة عند الحناية ؛الجموور

، صددحيحة عنددد الحنايددة وباالددة عنددد الجموددور ,مددع نوايددة التيبيددر ، متنقدد  قلددب نيتدده إلددى فددرضصددالته إلددى فددرض
     .التي ال ناي  بذكر ا وغير ذلك من المسائ 

 من بد  الصالة:
وددم كبددر تيبيددرة االحددرام ال يشددر  لدده أن يقددو  قبدد  تيبيددرة  -جدد  وعددال-مودد  بددين يدددي رادده إذا كبددر تيبيددرة االحددرام، 

مستقبالر القبلدة  أصلي صالة كذا :وال قا ، لبتةاوال تلاص بالنية  ,ولم يق  شيئار قبلوا" :يقو  ابن القيم ،االحرام شيف
 ."وال فرض الوقال وال قضافر  أدافر  :وال قا  ,أراع ركعاال إمامار أو ميمومار 

وفدرض الوقدال ومدا  ،يعينون اوركدانو  ،يجورون بالنية ,عشر بد  موجودة في كوير من بلدان المسلمين بد ،  ذه
ال ال صدددحيث و  ,-عليددده الصدددالة والسدددالم-ليدددن لدددم يوبدددال شددديف فدددي  دددذا عدددن النبدددي  , دددي موجدددودة ،يتعلددد  بدددذلك

ر عدن االمدام الشدافعي مدا ال يدد  علدى ذك  إنمدا ُيد، وال عدن التدابعين لودم بإحسدان ،وال عدن صدحابته اليدرام ,ضعيف
 .فوم زعموا أن  ذا النا   و الجور بالنية ,مراد م أن الارت بين الصالة والصيام أن الصالة في أولوا نا 

إنمددا اوعمددا  )) ,شددرط لجميددع العبدداداال ,ارةشددرط مددن شددروط الاودد ,شددرط مددن شددروط الصددالة ال شددك أنوددا والنيددة
نما لي  ا ,بالنياال  دذه مسديلة يعداني منودا كويدر ؟ لين ما معنى النية، فال تصث عبادة بدون النية ((ما نول  مرئ  وا 

 .بعد يوم من الشباب وغير م يزداد يومار  ,وأعداد   الف من الرجا  والنساف ,من النا  ممن ابتلي بالوسوا 
وال شديف  ,مجدرد مدا تدذ ب إلدى المداف وتادتث المداف لتتوضدي  دذه  دي النيدة ,مجدرد القصدد إلدى الاعد   ذه النية  دي
قصددال الصدالة انتودى  , دذه  دي النيدة ,هللا أيبدر :مجرد أن تقف بين يدي رادك فدي الصدف وتقدو  ,أيور من ذلك

فيحتداط  ,ث إال بودذا الشدرطويعدرف أن العبدادة كلودا ال تصد ,وكوير من النا  يعدرف أن  دذه النيدة شدرط، االشكا 
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ودم بعدد  , دذه النيدة لدئال تشدردفتجده يستحضر ذ نه في بداية اومر, يتشدد في  ذا الباب فيستحضر  ,لوذا الشرط
 .لى بالوسوا بت  وم يُ  ,وم يجور بوا ,ذلك ي كد ا يرد ا وانية

جد  -إال أن يتداركده هللا  ,ندهقدد يصد  اومدر إلدى حدد ميئدو  موالحد  , وأسئلة مدن ابتلدي بودذا الوسدوا  ال تنتودي
ويحددداو  الوضدددوف  ,كددد  ماصددد  مدددن مااصددد  اوصدددابع لددده نيدددة تهصددده فدددي الوضدددوف هأنددد :يقدددو  بعضدددوم، -وعدددال

وقد ادرت البداب شدها واو  الوقال،  عنده لوا نصيبوا اويبر من النيةفإذا جاف إلى الصالة عاد وم  ,الساعاال
لو  :يقو  ,في الشتاف في الساعة الوامنة صباحار   .ى ا ن يحاو  أن يصلي العشاف فما استاا ا 
وال نزيدد علدى أعدداد  ,نيتي بالعباداال على الوجه الميمور بوا من غير إفدراط وال تادريذ ,فننتبه لوذا اومر ونوتم له

قددد يزيددد بعددض النددا  مددن بدداب ، لددىبت  لددئال نُ  ,فددي غسدد  اوعضدداف -عليدده الصددالة والسددالم-مددا جدداف عددن النبددي 
واالحتياط إذا أدل إلى ارتياب محمور أو ترك ميمور فاالحتياط في ترك  , ذه بدعة, يا أهي ال :نقو  ,االحتياط

 .-رحمه هللا-ذا االحتياط كما قا  شيخ االسالم  
يبدذ  مدا  ,ويريدد أن يهرجده مدن دينده ,الشياان يريد أن يلب  على المسلم ,فالشها يقاع الاري  على الشياان
ى بعددض الموسوسددين أن الصددالة قددد سددقاال ات ددقددد يُ ، ارف ليصددرفه عددن دينددهيسددتايع مددن وسوسددة وشددواغ  وصددو 

,  دذا موجدود ,سداعاال يتوضدي ونه يجل  ومدان ؟لماذا ,يحتام إلى نية نية ما, يحتام إلى وضوف الوضوف ما ,عنه
ينكدر  ؟!مجندون   دو يقدو : : علدى أي حدا  كاندال صد   ضدي بددون نيدة تو  :قدد يقدو  لمدن يقدو  لده ذلدك،  ذه كاروة

ذ عنده سدق  بعض الموسوسدين يقدرب مدن أن تُ  ترل  ذا أشد من الجنون،؟! لى من قا  له ذلك، يقو : أنا مجنون ع
 .الصالة
 د  يشدك االنسدان  يبددأ أحياندار ، فعليندا أن نقادع الاريد  علدى الشدياان ,و دي تزيدد , دذه اوحدوا  يوميدار  مو  وتمر

صددلى ركعتددين أو وددالي يبنددي علددى اوقدد  ليدد دي نحددن نعددرف أندده إذا تددردد  دد   ؟ودداليوال غسدد  العضددو مددرتين 
ال أبندي علدى  ذالمدا: يقدو ، اجعلودا ودالي :نقدو  ؟ليدن إذا تدردد  د  غسد  العضدو مدرتين أو ودالي ,الصالة بيقين

 ,هرجال إلى بدعة ,ونك إذا كان الواقع والي وم زدال ؟ال تبن على اليقين في مو   ذا, يا أهي ال :نقو  ؟اليقين
عليدده الصددالة -النبددي  ,زلددال فددي حيددز المسددنون  مددا ,أنددال فددي سددنة ,اقددع اونتددين واقتصددرال عليومدداليددن إذا كددان الو 

ونده فدي  ,فكدون االنسدان يقتصدر علدى اوقد  فدي الوضدوف ,ووالودار  ووالودار  ,ومدرتين مدرتين ,مرة توضي مرةر  -والسالم
 .دائرة السنة

 تبني على اوق   :ونتين أو والي نقو  لهمجرد الشك أنه تردد    صلى اب ,لين ال يقا  مو   ذا في الصالة
ليدن إذا بنيدال علدى اويودر ونقدا وضدوفك  ,ونك إن بنيال على اويور وصارال صالتك ناقصدة صدالتك باالدة

وصدار فدي كد   ,ليدن مدن ابتلدي بالوسدوا  واسدتمر معده ذلدك، من والي إلى اونتين وضوفك صحيث وعلدى السدنة
 :ونده إذا قيد  لده ؛اعتبر دا ودالي إلدى أن تعدافى مدن  دذا الوسدوا  :و نقد ,صالة يتردد    صلى اونتدين أو ودالي

  إلى ما ال نواية. ؟بنى على اوق  وم إذا صلى والوة نسي    صلى اونتين أو والي ,تبني على اوق 
بعددددض موجددددود فددددي الاددددالت, و ددددذا شددددينه هايددددر،  فددددي الصددددالة موجددددود فددددي الوضددددوف ، وسددددوا و ددددذا الوسددددوا 

ي ُ  له أنه ال  زوجتهالموسوسين ودنى مال مددر   يقدو : جئدال إلدى المدرسدة وعددد الادالب قليد , فقدا  ، بسة ُيه 
ودم هادر لدي أندي ، وجبدتوم ,ال بدي  :فقلدال لده، ارتدث أندال ويكادي مدا يحتدام ,االبك مدع االبدي  االلي زميلي: 
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 ؟!الاالببدالمسدكينة  دهد إيدش اللدي ، نعدم :فقلال ؟   القال زوجتك :أنه قا  لي أي نعم، ,ال بي  :لما قلال له
يش اللي...  .ونعوذ باهلل من الشياان ,لين الشياان وا 

-وأن يعتصم ويلجي إلدى هللا  ,وأن يكور الذكر وتالوة القرآن ,والشياان ينبغي لإلنسان أن يكور من االستعاذة منه
ال  ددذه ومياتدده، أن يعصددمه مندده -جدد  وعددال ِْوككِوَينَّْ ِم َمِعَ ِعكك, وا  ِتككَ  َُ للصددالة  ن  فددإذا ُأذ    .[( سددورة ا28)]يَن{}َفِبِعزَّ

أقيمدال الصدالة و للصدالة  ب  و   فدإذا وُد ,جداف ليوسدو  ,ودم إذا فدرغ اوذان ,ولده حصداا , رب ولى أدبدر ولده ضدراط
يهددرم االنسددان مددن  إلددى أن ,وددم إذا انتوددال االقامددة رجددع ليوسددو  للمصددلين اذكددر كددذا اذكددر كددذا اذكددر كددذا , ددرب

 .و ذه ومياته, يريد أن يكور السواد معه , ذا الذي يريد، شيف صالته ولي  معه من أجر ا
 االنسددان قددد يدد تى مددن شدددة الحددرا مددع الجودد  فيزيددد علددى المشددرو ون  ؛فعلينددا أن ننتبدده لوددذا اومددر ونحتدداط لدده

يددتم  فددال ,بوددذا اللاددص ال غيددر ،هللا أيبددر :فددي إحرامدده لصددالته أن يقددو  -عليدده الصددالة والسددالم-كددان دأبدده ، فُيبتلددى
كمدا يقدو   (هللا اليبيدرأو ) (,هللا اويدرمأو ) (,هللا اوعدز)فدال يجدزئ  )هللا أيبدر( الدهو  في الصدالة إال بودذا اللادص

 ,-عليده الصدالة والسدالم-ال يجزئ إال  دذا اللادص حيدي لدم ينقد  غيدره عدن النبدي  ، ال يجزئ  ذا،بعض أ   العلم
 أنوا ركن ال تصث الصالة بدونوا. عرفناو و ذه تيبيرة االحرام  ،فال يجزئ غيره

 :اليدين في الصالةرفع مواضع 
كمددا فددي حددديي أبددي حميددد وابددن عمددر  ,يرفددع يديدده إذا كبددر لإلحددرام حددذو منكبيدده -عليدده الصددالة والسددالم-وكددان 
إلددى  :وقددا  وائدد  بددن حجددر، مجتمددع رأ  العضددد مددع اليتددف ددو والمنكددب  ،حددذو منكبيدده مقابدد  منكبيدده، وغير مددا
المقصدود أنده يرفدع يديده مدع ، إلدى فدرو  أذنيده :وجداف فدي بعدض اولادا ، قريبار مدن أذنيده :وقا  البراف، يهحيا  أذن

، و كدذا ,يرفع إلى أذنيده وأحيانار  ,يرفع إلى منكبيه أحيانار  , ذا تنو  :منوم من قا  ؟لين إلى أي حد ,تيبيرة االحرام
 ,وأاراف اوصابع إلى فدرو  اوذندين ,يا  وحذو المنكبين  موور الياين حجع  الجمع ممكن بين تُ  :ومنوم من قا 

 .وقد د  على  ذا الجمع حديي وائ  بن حجر عند أبي داود
بد   دو مسدتحب عندد اوئمدة  لدم يهتلدف فيده أحدد، ,أحدد مدن اوئمدة فدي اسدتحبابه فيده لليدين لدم يهتلدفو ذا الرفع 

فددع، فددي رفددع اليدددين، ال ننتمددر حتددى تدديتي المواضددع ومددا دمنددا فددي الر  ،بهددالف الرفددع فددي المواضددع الباقيددة, كلوددم
مدع تيبيدرة  :الموضدع الودانيالموضدع اوو  مدع تيبيدرة االحدرام،  الواني والوالي والرابع، لدئال ننسدى شديئار منودا،  دذا

 ."رانا ولك الحمد ،سمع هللا لمن حمده" :مع قو  ,مع الرفع من الركو  :الموضع الوالي، الركو 
  .يقو  بوا الجموور ذه والوة مواضع 

مدن حدديي ابدن عمدر فدي  صدحيثال, و دو وابدال فدي يهتلاون في الموضع الرابع الذي  دو بعدد القيدام مدن الدركعتين
, ولدذا  دذا فدي البهداري ولدم يوبتده االمدام أحمددرفع يديه،  "إذا قام من الوانية بعد التشود رفع يديه" صحيث البهاري 

يكددون ، والبهدداري يددرجث الرفددع ,ام أحمددد يددرل أندده موقددوف علددى ابددن عمددرون االمدد ؛فددي كتددب الحنابلددة تجدونددهال 
 .ون الرفع له ومن أجله فكان معه ؛وانتواف الرفع مع انتوافه ,ابتداف الرفع لليدين مع ابتداف التيبير

 مجرد ما يدوميب ,إذا كبر حرك يديه ولو لم تص  إلى سرته ,بعض النا  يتصرف تصرف أشبه ما يكون بالعبي
 دذا أدندى مدا جداف  ،مدا جداف فيده حدذو المنكبدين وأقد  ,بد  ال بدد مدن الرفدع , دذا ال يكادي ,ه يمن أنده رفدع يديدهبيدي
 فيه.
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كدان يرفدع يديده حدذو  -صدلى هللا عليده وسدلم-أن النبدي  -ما عنورضي هللا-في الصحيحين من حديي ابن عمر 
عندد  عند جموور العلماف، سدنة سنة  –رفع اليدين–و ذا الرفع أعني ، فيكون ابتدا ه مع ابتدافه ,منكبيه حين يكبر
ر عدن داود المدا ري ذك  إال مدا ُيد ,ولدم يوجبده أحدد، أصحاب المذا ب المتبوعة كلوم يقولدون سدنةو  ,عامة أ   العلم

عليده الصدالة -قالوا بوجوبه لوبوته عن النبي و  ,أوجبوا الرفع مع تيبيرة االحرام ,واووزاعي والحميدي شيخ البهاري 
مدددنوم العشدددرة  ,روي رفدددع اليددددين فدددي أو  الصدددالة مدددع تيبيدددرة االحدددرام مدددن اريددد  همسدددين صدددحابيار قدددد  .-سدددالموال

  .وبوته قاعي ع قاعي،فوبوال الرفع في  ذا الموض ,المشوود لوم بالجنة
 : ل وضع اليد اليمنى على اليسر 

أهدرم ابدن هزيمدة مدن ، ر اليسدرل إذا كبر تيبيرة االحرام وانتوى من رفع يديه وضعوما يضع يده اليمندى علدى مود
فوضدع يدده اليمندى علدى -صدلى هللا عليده وسدلم-صدليال مدع النبدي " :قا  -رضي هللا عنه-حديي وائ  بن حجر 

مددن السددنة " :-رضددي هللا عندده-و ددو أقددول مددن حددديي علددي ، والحددديي صددحيث بشددوا ده "يددده اليسددرل علددى صدددره
 . ب  الحديي ا هر مضعف ,يأقول من  ذا الحدي" وضع اليف على اليف تحال السرة

 دعاف االستاتاص:
كدان رسدو  هللا " :قدا  -رضدي هللا عنده-فادي الصدحيحين مدن حدديي أبدي  ريدرة  ,وم بعد ذلك يقرأ دعاف االستاتاص

أبدو -فسديله  – بدين التيبيدر والقدرافة سدكال مددةر –قب  أن يقرأ  إذا كبر للصالة سكال  نيوةر -صلى هللا عليه وسلم-
 :فقدا  ؟أرأيدال سدكوتك مدا تقدو   –و دو معدروف بدالحرا علدى الهيدر -عليه الصالة والسالم-بي  ريرة يسي  الن

اللوددم نقنددي مددن هاايدداي كمددا ينقددى  ,اللوددم باعددد بينددي واددين هاايدداي كمددا باعدددال بددين المشددرت والمغددرب :أقددو ))
ي الصدحيحين وغير مدا  دذا مهدرم فد ((اللوم اغسلني مدن هاايداي بالمداف والدولج والبدرد ,الووب اوبيض من الدن 

 .من حديي أبي  ريرة
وجداف فدي حدديي ووبدان وغيدره الوعيدد الشدديد علدى  ,(باعدد بينندا) قدا : امد ,بداالفراد ((اللوم باعدد بيندي)) : نا يقو 

( ))ال يديمن (يهدا ناسده بالددعاففدال  قومدار  إذا أم أحددكم))النا  في الصالة وهدا ناسده بالددعاف دونودم  م  من أ  
-و ندا  ,المقصود أنه جداف النودي عدن تهصديا الدنا  بالددعاف بالنسدبة لإلمدام يها ناسه بالدعاف((أحد قومار ف

ابن هزيمدة لمدا ، ها ناسه بوذا الدعاف,  ذا إفراد ((اللوم باعد بيني)) :وبال عنه أنه قا  -عليه الصالة والسالم
حكددم علددى الحددديي  ,حددديي حسددن وددذا فددي الصددحيحين وذاكف ,رأل المعددار ض والمعددار ض بينومددا بددون فددي الوبددوال

ال  ,واالسدناد ال بدي  بده ,ليدن إذا أمكدن الجمدع، ونه مهالف لما وبدال فدي الصدحيحين ؟لماذا ,ا هر بينه موضو 
 .والجمع ممكن ,يتي بعد تعذر الجمعتون النمر في المعارضة  ؛داعي إلى الحكم بالوضع

أمددا دعدداف  ,ن عليده م  دعاف المددراد بده الدددعاف الدذي ُيددتهصدديا الدنا  بالدد :يقدو  -رحمده هللا تعددالى-شديخ االسددالم 
اللوددم باعددد بينددي ) :ال مددانع أن يقددو و  ,ن عليدده المدديموم فددال مددانع مددن أن يهددا ناسدده بالدددعاف م   االمددام الددذي ال ُيدد
عليدده -كمددا وبددال عددن النبددي  (اللوددم اغاددر لددي)ويدددعو لناسدده فددي السددجود ويدددعو بددين السددجدتين  (واددين هاايدداي

 .ن عليه م  يها ناسه بالدعاف الذي ال يُ  -لسالمالصالة وا
ددليددن  دد  يُ   (اللوددم عددافني فدديمن عافيددال ,اللوددم ا دددني فدديمن  ددديال) :االمددام يقددو أن    فددي دعدداف القنددوال مددوالر عق 

يمكن أن يقا   ذا؟ يدعو لناسه وي من الميمومون على دعائه لناسه؟  ذا ال يجدوز  (؟آمين) :والميمومون يقولون 
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 يكدون   دذا (آمدين) :إذا ها ناسه بالدعاف والنا  يقولون ، بما يبا  صالتهة مئد يتصرف بعض اوب  قبحا ، 
. قدد يقدو  للدباالن يعرضده -ال سديما مدن ُعدر ف بشديف مدن الحمد - ال شك أنه يعدرض صدالة بعدض المديمومين

ن مود   دذا الددعاف الدذي ليد ،اللوم ا دني فيمن  ديال والندا  روافه يقولدون: آمدين، قدد يددعو عليده :قائ : إذا قا 
 ي من عليه، ال يجوز تهصيا االمام ناسه بالدعاف.

الدذي ال يشدترك السهاوي وجمع من أ   العلم يرون أن الدعاف الذي ال يجدوز تهصديا االمدام ناسده فيده الددعاف 
إذا  يعندي ,ال يجدوز لإلمدام أن يهدا ناسده بده ,ال يشدر  ليد  مصد     يعندي الدذي, فيه االمدام والمديموم فدي الصدالة

 ,فدي السدجود أو بعدد أن يسدتعيذ بداهلل مدن أرادع ,مدن الددعاف المالد  مدوالر  ,  أصدله فدي الصدالةشدر  جاف بدعاف لدم يُ 
 .إلى ما في دعاف القنوال إضافةر  ,لين ال يجوز له أن يها ناسه ,يتهير من المسيلة ما شاف

     أوضث. -رحمه هللا-لين كين رأي شيخ االسالم 
والحدديي االسدتاتاص بودذا  ((سبحانك اللوم وبحمددك وتبدارك اسدمك وتعدالى جددك وال إلده غيدرك)) :إن استاتث بقوله

أنده كدان يسدتاتث بده فدي مقدام النبدي  -رضدي هللا عنده-وصث عدن عمدر  ،روي مرفوعار عند أحمد وأصحاب السنن
، -رضدي هللا عنده-إن اسدتاتث بودذا الددعاف فودو حسدن لوبوتده عدن عمدر  ويعلمده الندا ، -صلى هللا عليده وسدلم-

على عمر,  رواه مسلم موقوف ، ويعلمه النا ،ويجور به -وسلم صلى هللا عليه-وكان يستاتث به في مقام النبي 
، االسدتاتاص يدرجث  دذا االسدتاتاص -رحمده هللا تعدالى-واالمام أحمدد ، رم عند أحمد وأصحاب السنن مرفو و و مه

، وجدوه كويدرة لتدرجيث  دذا االسدتاتاص -رحمه هللا تعدالى-ابن القيم  ذكر، وجوه من ))سبحانك اللوم وبحمدك...((بد 
 كما تقدم ال شك أنه يكون أرجث لين ما دام وبال المرفو  وفي الصحيحين أيضار 

, جودر بده بدين الصدحابة فدي أمدر تدوقياي فدي عبدادةو لين إن استاتث بودذا الددعاف المديوور عدن  دذا الهليادة الراشدد 
 .-صلى هللا عليه وسلم-النبي  الممنون به أنه تلقاه عن
ومنوددا  ،منوددا المهتصددر ,فددي دعدداف االسددتاتاص ألاددا  وصدديغ كويددرة -عليدده الصددالة والسددالم-وقددد صددث عددن النبددي 

عدددالم الغيدددب  ,فددداار السدددمواال واورض ,ودددم رب جبرائيددد  وميكائيددد )الل) غالبودددا وجلودددا فدددي صدددالة الليددد  ,المادددو 
إندك توددي مدن  ,ف فيده مدن الحد  بإذندكل دا ددني لمدا اهتُ  ,وا فيده يهتلادون أنال تحكم بين عبادك فيما كدان ,والشوادة

 وعلدى المسدلم أن يحادص، ووبال عنه أدعية ماولدة ،في صالة اللي   ذا لين ,وبال عنه ((تشاف إلى صراط مستقيم
تضداد ون االهدتالف بينودا لدي  اهدتالف  ؛ويديتي بودا علدى التعاقدبويحاموا،  ه اودعية,جوامع  ذ  ذه اودعية،

نمددا  ددو اهددتالف تنددو  ,بددين نددرجث بعضددوا علددى بعددض ونقتصددر عليدده عليدده الصددالة -عددن النبددي  وابتددةوكلوددا  ,وا 
ولدو  ,-رضدي هللا عنده-أمدا أندا فيذ دب إلدى مدا روي عدن عمدر  :يقو  ,كما أشار إلى ذلك االمام أحمد، -والسالم
 .االستاتاص كان حسنار من  -صلى هللا عليه وسلم-استاتث ببعض ما روي عن النبي  أن رجالر 

ويديتي  , دذه اودعيدة لين دعاف االستاتاص جاف بصيغ على المسلم ال سيما من ينتسدب إلدى العلدم والبده أن يحادص
فدي صدالة و  ,يسدتاتث بودذا وأحياندار  ,يسدتاتث بودذا أحياندار ، يديتي بودا علدى التعاقدب، بوا على التعاقدب ال يجمدع بينودا

 و كذا.  ,اللي  يستاتث بكذا
 االستعاذة والبسملة:م على اليال
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بعددد التيبيددر، وبعددد  -عليدده الصددالة والسددالم-، فكددان يسددتعيذ بدداهلل مددن الشددياان الددرجيم يتعددوذ، وددم بعددد االسددتاتاص
 ))أعدددوذ بددداهلل السدددميع العلددديم مدددن الشدددياان الدددرجيم، مدددن  مدددزه وناهددده وناوددده((االسدددتاتاص الدددذي سدددب  ذكدددره يقدددو : 
ن قدا  ,يتعدوذ بداهلل مدن الشدياان الدرجيم، لده شدوا د يوبدال بودا بشوا ده،والحديي ال يسلم من مقا ، لينه  مدن )) :وا 

والحديي الذي ذكرناه  و في المسند والسدنن مدن حدديي أبدي  ,ال سيما في صالة اللي  فحسن (( مزه وناهه وناوه
 .سعيد

نن، بعدد التعدوذ يقدو : بسدم هللا لة سدمدعاف االستاتاص واالسدتعاذة والبسد "بسم هللا الرحمن الرحيم" :وم بعد ذلك يقو 
مالقدار فدي السدرية والجوريدة، يسدر بدد )بسدم هللا الدرحمن  ,سواف جور بالقرافة أو أسر بودا ,مالقار  سرار  الرحمن الرحيم

ن جور بوا أحيانار  الرحيم( كدان يسدتاتث الصدالة  -عليده الصدالة والسدالم-وبدال فدي الحدديي أن النبدي ، فدال بدي  وا 
ال  بعدد التيبيدر سدملة ومدا قبد  البسدملةوم منه بعض أ   العلدم أن البف (الحمد هلل رب العالميند )ببالتيبير والقرافة 

-)هللا أيبر( )الحمد هلل رب العالمين( لمداذا؟ ونده صدث فدي الحدديي أن النبدي  ،و ذا معروف عند الماليية ,يشر 
ض الدرواة فدي روايددة بد  بدالغ بعد رب العدالمين لقدرافة بالحمدد هلليسدتاتث الصدالة بدالتيبير وا -عليده الصدالة والسدالم

وأبدي بكدر وعمدر فكدانوا يسدتاتحون القدرافة بالحمدد  -صدلى هللا عليده وسدلم-صليال هلف رسدو  هللا  ذا الحديي: "
 .ال يذكرون  "ال يذكرون بسم هللا الرحمن الرحيم في أو  القرافة وال في آهر ا ,هلل رب العالمين

بحيدي  ,بسدم هللا الدرحمن الدرحيم سدرار  :ون القرافة بالحمدد هلل رب العدالمين أال يقولدوالين    يلزم من كونوم يستاتح
وصددحث الروايددة التددي فددي صددحيث  ,ولددذا الحددافص ابددن حجددر حمدد  ناددي الددذكر علددى ناددي الجوددر؟ لددم يسددمعوا الددراوي 

من أعلوا وضدعاوا، المقصود أن من أ   العلم  ،وا مهالاة لما جاف في أحاديي أهرل ون ؛ومنوم من أعلوا، مسلم
 :-رحمه هللا تعالى-يقو  الحافص العراقي ، بوا لعلة المتن    و   ومُ 

 إذ مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن راو  نايوددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا فنقلدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددده    وعلدددددددددددددددددددددددددددددددة المدددددددددددددددددددددددددددددددتن كنادددددددددددددددددددددددددددددددي البسدددددددددددددددددددددددددددددددملة
 

لين إذا أمكن حم  الهبر الذي جاف بإسدناد ، فنقله ,لبتةالوا لم يق -عليه الصالة والسالم-من أن النبي ما سمع، 
ال سدديما وأن الهبددر فددي  ,تعددين ذلددك ,بحيددي يتادد  ويتسدد  مددع النصددوا اوهددرل  ,صددحيث علددى محمدد  صددحيث

 .فإذا حملنا عدم الذكر على عدم الجور انتوى االشكا ، صحيث مسلم
 ,فودي كغير دا مدن آيداال الااتحدة ,ونودا آيدة مدن الااتحدة ؛ومن أ   العلم من يرل اسدتحباب الجودر بالبسدملة مالقدار 

والبسددملة آيددة منوددا علددى  ددذا ، يعنددي بسددورة الحمددد ,ن القددرافة بالحمددد هلل رب العددالمينتحو سددتاي :فددإذا قددا ، بوددا يقددرأ
الحمدد  :فدإذا قدا  العبدد ,قسمال الصالة بيندي وادين عبددي نصداين)) :لحديي ,بوا ر  س  على أنوا يُ والجموور ، القو 

يددة مددن الااتحددة أو ليسددال بليددة والمسدديلة كددون البسددملة آ، فددد  علددى أنوددا ليسددال بليددة مددن الااتحددة ((هلل رب العددالمين
علدى أنودم يتاقدون علدى أنودا ليسدال بليدة مدن سدورة بدرافة،  والهالف فيوا كبير بين أ د  العلدم ,مسيلة اويلة الذيو 

آيددة واحدددة أنوددا  رجثوعلددى أنوددا بعددض آيددة مددن سددورة النمدد ، والهددالف فددي غير ددا مددن المواضددع، وشدديخ االسددالم يدد
   إن جور بوا أحيانار فال بي  حينئذ.  ,السرار بوا أفض فعلى  ذا ا ,جافال للاص  بين السور

 رافة الااتحة:دق
))ال  فدي حدديي عبدادة بدن الصدامال: ,والااتحدة ركدن مدن أركدان الصدالة ال تصدث إال بودا ،وم بعد ذلك يقرأ الااتحة

  تلزم من؟فد  على أنوا ال بد منوا فوي ركن من أركان الصالة, لين صالة لمن لم يقرأ بااتحة اليتاب(( 
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كدد   ؟و ددو اهتيددار البهدداري والشددوكاني ؟  دد  كدد  مصددلي تلزمدده الااتحددة كمددا يقددو  أبددو  ريددرةتلددزم كدد  مصدد     دد  
ونده لدن يدتمكن مدن  ؟لمداذا ,الركعدة مدا أدرك, وأدرك الركو  ,فعلى  ذا لو جاف واالمام رايع مصلي تلزمه الااتحة،

 .لقو على  ذا ا والااتحة ركن لي  مص     ,قرافة الااتحة
 ,حاشددا المسددبوت  ,تلددزم االمددام والمدديموم والمناددرد فددي كدد  ركعددة ,إال المسددبوت  أنوددا تلددزم كدد  مصدد     :والقددو  الودداني

و ذا قو  االمدام  ,بدلي  حديي أبي بكرة ,فالمسبوت الذي ده  واالمام رايع فيدرك الركو  تسقذ عنه قرافة الااتحة
 .المسبوت  عدا حاشا أو وأنوا الزمة لي  مص     ,الشافعي

قدرافة االمدام قدرافة لمددن ون  ؛أمدا المديموم فدال تلزمده ,المعدروف عندد كويدر مدن أ د  العلدم أنودا تلدزم االمددام والمنادرد
ذا قرأ فينصتوا))هلاه  َذا ْقِرَئ اِلْقِرآْن َفاِسَتِ ْعوِا َلْه َوَمنِصْتوِا{ ((وا    [( سورة اوعراف802)]}َواِ 

ليجمدددع بدددين  ,فتلدددزم المددديموم فدددي السدددرية دون الجوريدددة ,والصدددالة الجوريدددة ومدددنوم مدددن يادددرت بدددين الصدددالة السدددرية
 .النصوا في  ذا

ون حدديي  ؛سدواف جودر االمدام أو أسدر ,وعلى ك  حا  القو  المرجث المتوجده أنودا تلدزم االمدام والمديموم والمنادرد
ال صدالة أي  ,المجزئدة والصدالة المنايدة  دي الصدالة الشدرعية ,للصدالة ونادي   ،بن الصدامال صدحيث صدريثعبادة 

 :قدد يقدو  قائد ، ى بودا ويودتم بودا وال يتسدا   بشدينواعن دفعلدى  دذا علدى االنسدان أن يُ  ,صحيحة إال بااتحدة اليتداب
  ؟!أال يوجد بعض النا  من  ذا النو  ،ال أستايع أن أقرأ أنا إذا جور االمام

مود   دذا حكمده حكدم  :نقو  ,يقرأ واالمام يقرأتايع أن ارتج عليه ال يس هالا يوجد من النا  من إذا سمع شيئار 
فدال أتمكدن مدن  ,أندا أصدلي مدع إمدام يسدتعج  فدي قرافتده :قدد يقدو  قائد ، عدن القدرافة ، حكمه حكدم العداجزالعاجز

ليدن ، وصالتك صدحيحة ,حكمك حكم المسبوت : نقو ، إذا قرأ والي أو أراع آياال ركع االمام, قرافة الااتحة هلاه
 .القرافة في حقه ركن من أركان الصالة ,ايع القرافة هلف االمام ولو جور االمامالذي يست

    ئ  ُسدد :فاددي البهدداري عددن قتددادة قددا  ,يقددف عنددد كدد  آيددة ,يمددد القددرافة ,مدددار  -عليدده الصددالة والسددالم-وكانددال قرافتدده 
بسدم هللا  :ودم قدرأ ,مددار كاندال  :فقدا  ؟-صدلى هللا عليده وسدلم-كيف كانال قرافة النبي  :قا  -رضي هللا عنه-أن  

 (.الرحيمد)ويمد ب (الرحمند)ويمد ب (بسم هللاد)يمد ب ,الرحمن الرحيم
فيهدرم القدرافة  ,ون بعض الندا  يبدالغ فدي المدد ؛المد المعتد لين يمد  ,المد -عليه الصالة والسالم- ذه قرافته 
سيما الااتحة التي  ي ركدن مدن أركانودا ال فالقرافة في الصالة ال  ,ويترتب على قرافته زيادة حروف ,عن حقيقتوا

إذا لحدن  ,هادر علدى الصدالة تباد  ,ولو بحرف من حروفوا ,فلو أه  بشيف منوا ولو بشدة ,بد أن يتقنوا المسلم
 .ونوا ال تصث الصالة إال بوا ؛ى المسلم بالااتحةعن  فيُ  ,فيوا لحنار يحي  المعنى بالال الصالة

 التديمين:
يجور بوا االمام والميموم فدي  ,ويجور بوا من هلاه ,يجور بوا إذا جور بالقرافة (آمين) :قا  فإذا فرغ من الااتحة
ووبددي داود والترمددذي مددن  ,وصددححه جدداف ذلددك فددي حددديي أبددي  ريددرة عنددد الدددارقاني والحددايم ,الصددالة الجوريددة

 -ى هللا عليده وسدلمصدل-أن النبدي  ,وفدي الصدحيحين وغير مدا مدن حدديي أبدي  ريدرة ,حديي وائد  بدن حجدر نحدوه
 .((فإنه من واف  تيمينه تيمين المالئكة غار له ما تقدم من ذنبه ,نوان االمام فيم   إذا أم  )) :قا 



 00 

ذا ركدع فداركعواو  ,إذا كبدر فكبدروا)) :جاف في الحديي الصحيثو  إذا قدا : )) الاداف  دذه: ))إذا أمدن فديمنوا( و ندا: ((ا 
يعني إذا كبر يعني لإلحرام أو غيره فكبروا، إذا أمن فيمنوا، إذا ركدع  ((حمدسمع هللا لمن حمده فقولوا: رانا ولك ال

االمددام بالادداف  ترتيددبترتيددب أعمددا  المدديموم علددى  فدداركعوا، إذا قددا : سددمع هللا لمددن حمددده، فقولددوا: رانددا ولددك الحمددد،
مددن غيددر  ,لددةو  م  مددن غيددر  ,تيددون أعمددا  المدديموم عقددب أعمددا  إمامددهبددين  ,التعقيددب ؟إيددش يقتضددي ؟مدداذا يقتضددي

 .تقتضي التعقيب ,وا الترتيبوالااف مع اقتضائ ,اال بالاافا  ونوا عُ  ؛تراخ  
يعندي  د   ,فدي زمدن مضدى مدا د  علدى حددي   ،لاع  الماضدي اوصد  فيده أن الحددي انتودىافنيتي إلى اوفعا ؛ 
  .ال تستايع ؟جاف ما بعدو و  ,جاف زيد :تستايع أن تقو 

إذا فدرغ بحيدي إذا انقادع صدوال  ,معناه إذا فرغ من التيبير فكبدروا إيش معنى  ذا؟ ((واإذا كبر فكبر )) :نيتي إلى
إذا فددرغ االمددام مددن  : دد  نقددو  ((إذا ركددع فدداركعوا)) :ليددن ,ون موافقددة االمددام فددي مودد   ددذا ممنوعددة ؛االمددام كب  ددر

يعنددي  دد  ننتمددر حتددى ينتوددي  ؟بدددأ بددالركو  اركعددوا يعنددي ,إذا شددر  فددي الركددو  اركعددوا :أو نقددو  ؟الركددو  اركعددوا
يالد  ويدراد بده الادراغ منده كمدا  الماضدي ون الاعد  ؟أو بمجرد ما يباشدر الركدو  نركدع ؟االمام من الركو  وم نركع

ََ اِلْقكِرآَن َفاِسكَتِعِذ ِبكا  ِ{ ويال  ويراد به إرادة الاعد  ,ويال  ويراد به الشرو  فيه , و اوص  ( سدورة 82)]}َفِإَذا َقكَرِم
ككالِة فاِوِسككْلوِا{ [حدد الن  ؟إذا إيددش ؟يعنددي إيددش؟ (قمددتم إلددى الصددالة) معنددى إيددش [( سددورة المائدددة6)]}ِإَذا ْقِ ككْتِم ِإَلككى الصَّ

ََ  ة، يعنددي مقتضددى اللاددص والاعدد  ماضدديإذا أردال القددراف ؟معنا ددا إيددش (فددإذا قددرأال القددرآن) ,أردتددم القيددام }َفككِإَذا َقككَرِم
الاددراغ مددن القددرافة؛ ون الاعدد  ماضددي الحدددي انتوددى، مقتضددى بعددد االسددتعاذة تيددون أن  [( سددورة النحدد 82)]اِلْقككِرآَن{
الِة فاِوِسْلوِا{: -ج  وعال-قوله  يعني لو أهذنا الاعد  علدى مدا ره، يكدون كد   [( سورة المائدة6)]}ِإَذا ْقِ ْتِم ِإَلى الصَّ

، إذا فرغندا مدن القيدام توضدينا، ليدن أحد إداوة الوضوف معه في الصف، فإذا قام ليكبر توضدي،  دذا مقتضدى الاعد 
 المراد بالاع   نا إرادة الاع ، يعني إذا أردال القرافة فاستعذ باهلل، إذا أردال القيام فتوضي. 

وننا لو حملناه على أنه إذا فرغ من التيمين كما حملنا التيبير معندى  ))إذا قا  آمين فقولوا آمين((ى: ومنوما معن
آمين،  د   دذا  دو المدراد؟ أو أنندا  :آمين، وانقاع صوته، نقو  :ي من االمام، إذا قا   ذا أيش؟ أننا ننتمر حتى

غادر لده مدا تقددم مدن ذنبده، فعلدى  دذا يكدون المدراد، إذا أراد  ه من واف  تيمينه تيمين المالئكة؛ ونع االمامن من م
رفندا أن الاعد  يالد  ويدراد بده التيمين فيمنوا معه في وقال واحد بحيي يكون صوال الميموم مع صوال االمام، وع

من )) :معنى إيش ))غار له ما تقدم من ذنبه(( ويال  ويراد به الاراغ من الاع  االرادة، ويال  ويراد به الشرو ،
 دد  المددراد بددذلك الوقددال أو الييايددة بحيددي يكددون مددده مودد  مددد المالئكددة فددي ابتدائدده  ؟((وافدد  تيميندده تدديمين المالئكددة

السدنة ولدن نهيدب بعدد  إتبدا حدرا علدى ن ؟له مدن شداف -ج  وعال-ذا أمر غيبي يوف  هللا   :أو نقو  ؟وانتوائه
 :وتنتمر حتى يقو  االمدام ,لين أنال تحرا على تابي  السنة ؟ما الذي يدريك أنك وافقال تيمين المالئكة ؟ذلك
 (.آمين) :فقولوا (ال الضالينو ) :فإذا انقاع صوته بقوله ,((آمين :فقولوا ,وال الضالين :فإذا قا )) (وال الضالين)

دد)) :الددنا عندددك ون ذا قددا )) وفيدده: ((نوافدديم   االمددام ن إذا أم  و ددذا الددنا ماسددر  ,((آمددين :فقولددوا ,وال الضددالين :وا 
 .مع االمام (آمين) :بمعنى أننا نقو  ,للذي قبله
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ال  -جد  وعدال-وهللا  ,اللودم اسدتجب (:نيآمد)معندى  ,ون  دذا دعداف ؛ويستحضدر قلبده ,فعلى االنسدان أن يحدرا
ووافدد  تيميننددا تدديمين  (آمددين) :فددإذا قلنددا ,ونستحضددر  ددذه اودعيددة ,فنستحضددر  ددذه الصددالة ,يقبدد  مددن قلددب غافدد 

  .وُوفقنا لموافقتوم ،المالئكة غار لنا
 السكتاال في الصالة:

عليدده الصددالة -ه عنوددا يريددد بوددا السددكتة التددي سدديل ،سددكتة بددين التيبيددر والقددرافة ,وكددان لدده سددكتتان :قددا  ابددن القدديم
،  ددذه السددكتة اوولددى و ددي فددي الصددحيحين ؟أرأيددال سددكوتك بددين التيبيددر والقددرافة مددا تقددو  :أبددو  ريددرة -والسددالم

وجدداف مددا يددد  علددى أنوددا بعددد الاددراغ مددن  ,ف فددي الوانيددةل دداهتُ  ,كانددال لدده سددكتتانأندده جدداف إجمدداالر  اهتلددف الوانيددة،
إذا فددرغ  ,المددراد بالسددكتة الوانيددة :فمددن أ دد  العلددم مددن قددا  ,راغ مددن القددرافةبعددد الاددوجدداف مددا يددد  علددى أنوددا , الااتحددة

 :ومنوم من يقدو  ذا قو ،  ،ن الميموم من قرافة الااتحةليمك    ,االمام من قرافة الااتحة يسكال ليقرأ الميموم الااتحة
ال يصد   , دي ودالي سدكتاال :مدن يقدو  ومدنوم، قبد  الركدو  ُ  ا  ليتدراد الدن   ,السكتة الوانية بعد الاراغ من القدرافة ,ال

ذا فرغ من القرافة سكال ليتراد الن   ,انتمر قليالر و ي سكتة (آمين) :فإذا قا  ,بين القرافتين وكالم أ د  العلدم ،  ا  وا 
  .على اليالم اوهير تيون والوار ف, في  ذه المسيلة معروف

فلدم يكدن يصد  القدرافة  , ا  وجد  تدراد الدن   لايادة   فسدكتة  وأمدا الوالودة  ,فقدذوالما ر أنما  ي اونتان  :يقو  ابن القيم
إنودا وجد  قدرافة المديموم فعلدى  دذا  :والوانيدة قدد قيد  ،فإنه يجعلوا بعدد االسدتاتاص ,بهالف السكتة اوولى ,بالركو 

و دي سدكتة  ,  فقدذا  وأما الوالوة فللراحدة والدن   ،من قرافة الااتحةليتمكن الميموم  ,ينبغي تاويلوا بقدر قرافة الااتحة
  .فال اهتالف بين الروايتين ,ومن اعتبر ا جعلوا سكتة والوة ,فمن لم يذكر ا فلقصر ا ,كما قا  ابن القيم لاياة

 -صدلى هللا عليده وسدلم-رول االمام أحمدد وأبدو داود والترمدذي مدن حدديي الحسدن البصدري عدن سدمرة عدن النبدي 
ذا فددر  ,إذا اسددتاتث :أندده كددان يسددكال سددكتتين وسددكتة إذا فددرغ مددن  ,سددكتة إذا كبددر :وفددي روايددة، كلودداغ مددن القددرافة وا 

كالِ يَن{قرافة  ليدن  ,مجمدو  الروايداال تدد  علدى أن السدكتاال ودالي [( سدورة الااتحدة7)]}َويِر الَ غْضوِب َعَليِ ِم َواَل الضَّ
المسديلة  ؟لدم يسدمع   سدمع الحسدن مدن سدمرة أو  ؟الحسن عن سمرة :   يوبال مو   ذا الحكم بمو   ذا االسناد

عددن حبيددب بددن  ,أمددا سددما  الحسددن مددن سددمرة حددديي العقيقددة فوددذا فددي صددحيث البهدداري  ,هالفيددة بددين أ دد  العلددم
أن علدى فودذا ندا ، عدن سدمرة :فقا  ؟س  الحسن عمن سمعال حديي العقيقة :قا  لي محمد بن سيرين :الشويد

 ,فيبقى ك  علدى مذ بده ,هالف بين أ   العلم المسيلة ؟لين    سمع غيره ,الحسن سمع من سمرة حديي العقيقة
 ،الحدددديي فيددده انقادددا  :ومدددن ال يوبتددده يقدددو  ,الحدددديي صدددحيث :يقدددو  مدددن يوبدددال سدددما  الحسدددن مدددن سدددمرة مالقدددار 

 .و و موصوف بالتدلي  ,معروف باالرسا  -رحمه هللا-والحسن 
بدين المقصدود أنده ياصد   ,حدة للمديمومولو لدم يكدن بقددر قدرافة الاات ,على ك  حا  بعد قرافة الااتحة يسكال االمام

ذا أنوى القرافة يسكال ليتراد الن   ,القرافتين  .واوذا يكون جمع بين الرواياال كلوا , ا  وا 
بعض النا  ال سيما مدن كبدار السدن ممدن لدم يلتادال إلدى الحادص إال ؛ ون من ال يحسن القرافة وعجز عن تعلموا

حاددص  غيددر مجددزئ  هليددن حامدد ,قددد يكددون حافمددار للااتحددة ,رافةمودد   ددذا يصددعب عليدده القدد ,بعددد أن اعددن فددي السددن
  .ولي  بقارئ بالاع  ,  لإلنسان أنه قارئ ي  ه  يُ  ,غير صحيث
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 د   [( سدورة التيداور2)]}ْثمَّ َلْتِسَأْلنَّ َيِوَ ِئٍذ َعكِن النَِّعكيِم{ :في بلد من البلدان يقو  -مسجد إمام- فالذي يقرأ و و إمام
الددالم الم  ,علددى عقددب  ددذا يقلددب المعنددى رأسددار ؟  دد   ددذا تغييددر يسددير .ليسددال بصددحيحة ال, ؟ ددذا قرافتدده صددحيحة

مدن كبدار السدن مدن  بعدض الشدياب وسدمعنا ,يمنده يقدرأ و... عض النا  من  دذا الندو فب ؟نافية (ال)ب قل  التيييد تُ 
ركدداال التصددحيف  ددو تغييددر الح الددذي ,ي وال حددرمحددد    عدداد اللحددنو  ,العددوام قددرافاال فيوددا تصددحيف وفيوددا تحريددف

 وعنده أنه يحسن القرافة. ,العوام بعض يهار على البا  عند التحريف شيف الو 
 ,ا ن اومددور متيسددرة ا ن , والحمددد هللى بودداعن ددالااتحددة و ددي ركددن مددن أركددان الصددالة علددى المسددلم أن يُ  :أقددو أنددا 

كبيدر  يدا أهدي أن يمندعويدش اللدي  ,ايالبيوال مملوفة ممن يقرأ القرآن مدن الدذكور واالند ,حل  القرآن في ك  مكان
ولو يموال و دو  الي يا بنال حاميني، إيش المانع؟!تع ،الااتحة نيحام: تعا  يا ولد يقو  السن من رج  أو امرأة

ليدن إذا عجدز واسدتغل  عليده ، أمر ال تصث الصدالة بدونده ,يتعلم علم من أ م العلوم ذا  ,بكوير مويتعلم الااتحة 
يتاددى بالتحميددد والتيبيددر ا جر هددالا، مددا يمكددن يحاددص شدديف، إذا عجددز عددن ذلددك  يسددتح؛ ون بعددض النددااومددر

إذا كان معدك قدرآن )) :فقا  ,الصالة علم رجالر -صلى هللا عليه وسلم-فعن رفاعة بن رافع أن رسو  هللا  ,التولي و 
ال فاحمد هللا وكبر  ,فاقرأ   .حسنحديي  :رواه أبو داود والترمذي وقا  ((وم اركع ,و لله هوا 
م الوضدوف ل  دعُ تعلدم إذا أسدلم شدها وناد  بالشدوادة و  ,حكم من لم يستاع تعلم الااتحة حديي العودد باالسدالم في

ال سدديما إذا كددان  ,وحاموددا يحتددام إلددى وقددال اويدد  ,نتمددر بدده إلددى أن يحاددص الااتحددةيُ  ,وتوضددي وجدداف إلددى الصددالة
  .-شاف هللا تعالىإن -وتحاص بعد ذلك  ,كبر واحمد و ل  :يقا  لهف ,كبير سن

  :قرافة سورة في الركعتين اووليين
عليدده الصددالة -فاددي الصددحيحين عددن أبددي قتددادة أن النبددي  ,فددي الددركعتين اووليددين قددرأ سددورةإذا فددرغ مددن الااتحددة 

ويسدمعنا  ,وفي الركعتين اوهريين بااتحة اليتاب ,كان يقرأ في المور في اووليين بيم اليتاب وسورتين :-والسالم
 ,-عليه الصالة والسالم -يسمعون منه ا ية أحيانار  ,الصالة السرية ,صالة المور الصالة في يعني–  ية أحيانار ا

وياددو  فددي الركعددة ويسددمعنا ا يددة أحيانددار،  –عليدده الصددالة والسددالم-بدده  إقتدددافر  ،فعلددى اوئمددة أن ياعلددوا مودد   ددذا
و كدذا فدي الصدبث والحدديي مهدرم  ,و كدذا فدي العصدر ,يدةياي  فدي الركعدة اوولدى مدا ال يايد  فدي الوان– اوولى

 .فمننا أنه يريد بذلك أن يدرك النا  الركعة اوولى :قا  :ورواه أبو داود وزاد ,في الصحيحين
فدي الدركعتين اووليدين فدي كدان يقدرأ فدي صدالة المودر  -صدلى هللا عليده وسدلم-وعن أبي سعيد الهددري أن النبدي 

وفددي العصددر فددي  ,نصددف ذلددك :أو قددا  ,ن قدددر قددرافة همدد  عشددرة آيددةيوفددي اوهددري ,كدد  ركعددة قدددر والوددين آيددة
رواه مسددلم وأحمددد فعلددى  ،وفددي اوهددريين قدددر نصددف ذلددك ,الددركعتين اووليددين فددي كدد  ركعددة قدددر همدد  عشددرة آيددة

ي فددد ,وتيدددون الركعدددة اوولدددى أادددو  مدددن الوانيدددة ,القدددرافة تادددو  فدددي الدددركعتين اووليدددين مدددن المودددر والعصدددر : دددذا
ن قددرأ معوددا سددورة أهددرل فددال بددي  ,الددركعتين اوهددريين إن شدداف اقتصددر علددى الااتحددة  ددذا بالنسددبة  ,و ددو وابددال ,وا 

 .لصالة المور والعصر
 ,ويهااودا لعدارض مدن سدار أو غيدره ,وكدان يايلودا تدارة ,فإذا فرغ من الااتحة أهذ في سورة غير ا :يقو  ابن القيم

 ,وصددال ا بددالروم ,وصددال ا بسددورة ت ,الاجددر بنحددو سددتين آيددة إلددى مائددة آيددةوكددان يقددرأ فددي  ,ويتوسددذ فيوددا غالبددار 
{دوصددال ا بدد َِ َر ككِ ْ  ْوككوِ  {دوصددال ا بدد [( سددورة التيددوير1)]}ِإَذا الشَّ َِ  ,فددي الددركعتين كلتيومددا [( سددورة الزلزلددة1)]}ِإَذا ْزِلِزَلكك
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بلددغ ذكددر موسددى و ددارون فددي  حتددى إذا ,وصددال ا فددافتتث سددورة الم منددون  ,وصددال ا بددالمعوذتين وكددان فددي السددار
ِْ َمَتكى َعَلكى وسورة  "ألم تنزي  السجدة"دوكان يصليوا يوم الجمعة ب كث فركع، ,فركع الركعة اوولى أهذته سعلة   }َهك

نَساِن{  .كاملتين [( سورة االنسان1)]اْلِِ
ككَ  و .بالمرسددالال ومددرةر  ,بددالاور وصددال ا مددرةر  ,قوددا فددي الددركعتينوفر   ,وقددرأ فددي المغددرب بدداوعراف }َسككبِ ِ  اِسككَم َرَِ 

َِعَلى{ يقرأ فدي  -عليه الصالة والسالم-في حديي جبير بن ماعم في الصحيث أنه سمع النبي  [( سورة اوعلى1)]اُِ
وكددان قددد جدداف فددي فددداف أسددرل بدددر قبدد  أن  ،وذلددك أو  مددا وقددر االيمددان فددي قلبدده :يقددو  ,صددالة المغددرب بددالاور

كدقرأ ب، يسلم َِعَلكى{}َسبِ ِ  اِسكَم َرَِ  ِيْتكوِن{ و [( سدورة اوعلدى1)]َ  اُِ وكدان يقدرأ  ,والمعدوذتين [( سدورة التدين1)]}َوالتِ كيِن َوالزَّ
  .وكلوا آوار صحاص مشوورة :قا  ابن عبد البر ،فيوا بقصار السور من الماص 

و دي سدورة  ,افعرفندا أنده قدرأ بداوعر يعندي إذا  ,علدى قصدار الماصد  -عليده الصدالة والسدالم-لين لم يكن يدداوم 
فعلددى االمددام أال يشدد  علددى المدديمومين, ييهددذ  ددذه  وقددرأ بالقصددار، مرسددالال, وقددرأ أيضددار بددالاور,وقددرأ بال ,اويلددة

ال  ,قاعدددة ماددردةال  ددذه ((اليبيددر والضددعيف وذا الحاجددة )إذا أم أحدددكم النددا  فليهاددف, فددإن فدديوم)القاعدددة عامددة 
 ,ليددن يدديتي بالسددنة ,يسددتوقلون الصددالة ويكر ونوددا النددا   يجعدد وال ,مددن الصددالة النددا  وال يمدد  ,يشدد  علددى النددا 

 . ذا  و اوص  ,ويالحص أحوا  الميمومين ,ياع  السنة أحيانار  ,ييتي بالاوا  أحيانار 
رضدي هللا -وفدي الركعدة الوالودة وبدال عدن أبدي بكدر  ,بالااتحدة وسدورةيقرأ في صالة المغرب في الدركعتين اووليدين 

َنكا  -جد  وعدال-الوة من صالة المغرب أنه كان يقرأ فيوا بعدد الااتحدة بقولده في الركعة الو -عنه َنكا اَل ْتكِزِ  ْقْلوََ }َرََّ
 , دذا وابدال عدن أبدي بكدر الصددي  ,إلدى آهدر ا يدة [( سورة آ  عمران2)]{...ِب َلَنا ِ ن لَّْدنَ  َرِحَ ة  َبِعَد ِإِذ َهَدِيَتَنا َوهَ 
 .رواه االمام مالك
و ذا عم  مدن  دذا الهليادة  ,والمغرب وبال أنوا وتر النوار ,ونوا آية تتضمن دعاف ؛وابة القنوالويرون أن  ذا بم

لدو لدم يعندي  ,ال سديما أحياندار  ,ال اقتداف بوذا الهلياة الراشد فال بدي ل  ع  فلو فُ  ,رنا باالقتداف بهم  الراشد المسدد الذي أُ 
  .فيوا شيف مرفو  فاومر فيه سعةال يوبال  ا ال باعتبار ك  ر  ولو تُ  ,يداوم عليوا االنسان

ِيْتكوِن{دوأما العشاف ا هرة فقرأ فيوا ب كِ ِ  َوْضكَحاَها{دال لمعداذ بدن جبد  بدووق د [( سدورة التدين1)]}َوالتِ كيِن َوالزَّ ( 1)]}َوالشَّ
َِعَلى{و [سورة الشم  َ  اُِ ِْ ِإَذا َيِغَشى{ و [( سورة اوعلى1)]}َسبِ ِ  اِسَم َرَِ   .ونحو ا [سورة اللي  (1)]}َواللَِّي

 ؛تيهر عليومو  ,قرأ سورة البقرة والنا  في صالة العشاف (؟(ال يا معاذأن أفتان  )) :وقا  له ,وأنكر عليه قرافة البقرة
فشددكاه أحددد المدديمومين بعددد أن  ,وددم يدديتي فيصددلي بالنددا  ,-عليدده الصددالة والسددالم-وندده كددان يصددلي مددع النبددي 

ككِ ِ  َوْضككَحاَها{ال لدده ووق دد ,فنودداه عددن ذلددك ,-السددالمعليدده الصددالة و -انصددرف إلددى النبددي   [( سددورة الشددم 1)]}َوالشَّ
َِعَلى{و َ  اُِ ِْ ِإَذا َيِغَشى{و [( سورة اوعلى1)]}َسبِ ِ  اِسَم َرَِ  وأما الجمعة فكان يقرأ فيوا بسدورتي  [( سورة اللي 1)]}َواللَِّي

  . ا  بقدر ما يتراد إليه الن   ,القرافةقدم ذكر السكتة التي بعد وت، وسورتي سبث والغاشية ,الجمعة والمنافقين كاملتين
 صاة الركو :

اوو   ,و ذا  و الموضع الواني من مواضع رفدع اليددين يركع مكبرار رافعار يديه، ,وم بعد ذلك يركع رافعار يديه مكبرار 
، إذا كبر وركدع مكدن يديده مدن من ركبتيه يديه وأمكن كبر رافعار يديه ،والواني مع تيبيرة الركو  ,مع تيبيرة االحرام

  .يعني يمكن يديه من ركبتيه ,كينه قابضوما ركبتيه
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، و و منسوخ،  ذا يسمونه التابي  ،و و وضع اليدين بين الركبتين ,خس  تابي  فقد كان في أو  اومر وم نُ وأما ال
ونددى  يعنددى صددر موددره  ,غيددرهكمددا فددي حددديي أبددي حميددد فددي البهدداري و  (وددم  صددر موددره)أمكددن يديدده مددن ركبتيدده 

وبسدذ )ونحا مدا عدن جنبيده  ,بمعندى أنومدا مسدتقيمتان ,جع  يديه إذا قبض بوما ركبتيه كالوتر (ر يديهووت  ) موره
لددهأي  (موددره  ب  أوندداف الركددو  أندده بحيددي لددو ُصدد -عليدده الصددالة والسددالم-وجدداف فددي وصددف حالدده ، مددد موددره وعد 

 .إذا لم يكن فيه ميالن وال انحناف ؟لمافمتى يستقر ا ,الماف على موره الستقر
وليددن  ,بهولدم يصدو    ,كدان إذا ركدع لدم يشدها رأسده) :-ارضدي هللا عنود-وفدي حدديي عائشدة  ,يبسدذ مودره ويمدده

؟ يشها رأسه يعندي إيش معنى االشهاا ،لم يهاضه (بهلم يصو   ) ,يرفعه (يشها رأسه) رواه مسلم (بين ذلك
دديرفددع رأسدده،  ْْ النَّككاِلْ وَن ِإنََّ ككا  البصددر ارتاددع ,ا البصددره  الددروص إذا هرجددال ش  ككا َيِعَ كك َ َوككاِفال  َع َّ  َ }َواَل َتِحَسككَبنَّ 

َُِبَصكاْر{ ْرْهِم ِلَيكِوٍم َتِشكَخْ  ِفيكِه ا  يعندي لدم يرفدع رأسده (لدم يشدها)فالمقصدود بودذه اللامدة  [( سدورة إبدرا يم28)]ْيَؤخِ 
 ((نافعدار  اللودم اجعلده صديبار ))ولدذا جداف فدي المادر  ,و الهادضفالتصدويب  د ,يعندي لدم يهادض رأسده (ولم يصدوبه)

 .فتصويب الرأ  إنزاله الصيب الذي يندز ، ينز ,يعني  ((صيبار )) :فقوله
عليده -النبدي  ,كما في الحدديي الصدحيث -عليه الصالة والسالم-لنبي إلى اوفي حديي الوا بة التي و بال ناسوا 

لينمدر إلدى  دذه المدرأة الوا بدة  د  تصدلث لده  ,يعني رفع بصدره وأنزلده ,بهصو  د النمر فيوا و صع   -الصالة والسالم
 .بين الهاض واين الرفع ,المقصود أنه يكون رأسه بين ذلك .؟-عليه الصالة والسالم-أو ال تصلث 
ادي سبحان ر )) ((سبحان اللوم وبحمدك اللوم اغار لي)) :يقو  مع ذلك وتارةر  ((سبحان راي العميم)) :وكان يقو 
كَ  اِلَعِنكيِم{ :لما ندز  قولده تعدالىالعميم((  ولمدا  ((فدي ركدوعكم اجعلو دا)) :قدا  [( سدورة الواقعدة72)]}َفَسكبِ ِ  ِباِسكِم َرَِ 

َِعَلككى{ :نددز  قولدده تعددالى ككَ  اُِ فددالركو  والسددجود  ((اجعلو ددا فددي سددجودكم)) :قددا  [( سددورة اوعلددى1)]}َسككبِ ِ  اِسككَم َرَِ 
الصدحيث عدن  وقدد جداف النودي ,قدرافة القدرآن فدي الركدو  والسدجود القدرافة، ولدذا تحدرم ,يهو و التنز  ,موضع للتسبيث

 :وللسدجود أهدرل  ,وللركدو  صداة، دو فدي حدا  الركدو  والسدجأ القدرآن فدال يجدوز أن ُيقدر   ,القرافة في الركدو  والسدجود
 د  ماودوم  دذا   ندا ((ن يسدتجاب ليدمأ ن  م  فق   ،وأما السجود فييوروا فيه من الدعاف ,أما الركو  فعمموا فيه الرب))

ال جددداف قولددده ,ليدددن يكدددون أيودددر الدددذكر فدددي  دددذا الموضدددع التعمددديم ,يقتضدددي  دددذاال  ؟أنندددا ال نددددعو فدددي الركدددو   :وا 
ليدن ينبغدي أن يكدون الددعاف فدي السدجود فدي الركدو ,   دذا دعداف ((اللودم اغادر لدي ،سبحانك اللوم راندا وبحمددك))

 .((ق م ن  أن يستجاب ليمف)) وفي السجود الدعاف أيور، أيور، يكون التعميم في الركو  أيور
وكددان يقددو  فددي ركوعدده  ,وسددجوده كددذلك ,المعتدداد مقدددار عشددر تسددبيحاال -عليدده الصددالة والسددالم-وكددان ركوعدده 

 ,ولدك أسدلمال ,آمندال وبدك ,اللوم لك ركعال)) :يقو  وتارةر  ,رواه مسلم ((سبوص قدو  رب المالئكة والروص)) :أيضار 
عنده  ص  ا دأن  دذا إنمدا حُ  :لين قا  ابن القديم, رواه مسلم أيضار  ((سمعي وبصري ومهي وعممي وعصبي هشع لك

 .في قيام اللي 
 الرفع من الركو :

ويدذكر مدا ورد مدن بعدد أن يامدئن فدي ركوعده  ,د ذلدكعدبعد ذلك رافعار يديه، يرفع رأسده مدن الركدو  ب وم يرفع رأسه
و ذا  و الموضع الوالدي مدن مواضدع  ,يديه ر يرفع رأسه من الركو  رافعار ك  أذكار في الركو  على الوصف الذي ذُ 
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جدافال بودا النصدوا الصدحيحة  ،ع فيودا اليددانرف دوالوة مواضدع تُ ا فوذ ((سمع هللا لمن حمده)) :قائالر  ,رفع اليدين
 .وعرفنا أن الموضع الرابع  و بعد القيام من التشود اوو  ,الصريحة

ونده ذكدر  ؛أونداف الركدو  (سمع هللا لمن حمدده) :يقو  االمام ((رانا ولك الحمد)) :ركوعه قا من  فإذا استول قائمار 
ورامدا  ,بددون واو ((راندا لدك الحمدد)) :ورامدا قدا  ((ولك الحمدرانا )) :قا  فإذا استول قائمار ، مو  التيبير ,االنتقا 
  ددي فوددذه ((رانددا ولددك الحمددد ماللودد)) :بينومددا فقددا ورامددا جمددع  ,دون الددواو (اللومد)بدد ((اللوددم رانددا لددك الحمددد)) :قددا 

ن زعم ابن القيم  ,كلوا وابتة ,أراع صيغ و ي الجمدع بدين اللودم والدواو لدم  ,ة الرابعةيغأن الص -رحمه هللا تعالى-وا 
إنما ألف كتابه زاد المعداد  -رحمه هللا تعالى-نعلم أن ابن القيم و  ,لينوا صحيحة وابتة في صحيث البهاري  ,تصث

ودو لدي  ف ,مدن الهادي والنسديان والدذ و ومدن يعدرو  ,لينه إمدام حدافص ,لي  عنده مراجع وال كتب ,في حا  السار
 .-رحمة هللا عليه-بمعصوم 
 ,ويجمدع االمدام والمنادرد بدين التسدميع والتحميدد، والواو صحيث وابال في صحيث البهاري  (اللوم)الجمع بين أقو : 

ليدن ، -صلى هللا عليده وسدلم-بالنبي  اقتدافر  (رانا ولك الحمد ,مع هللا لمن حمدهس) :فيقو  ك  من االمام والمنارد
سددمع هللا لمددن )) :بددين المدديموميجمددع  عنددد الشددافعيةف ,ذ ددب إلددى ذلددك االمددام الشددافعي ؟المدديموم  دد  يجمددع بينومددا

راندا ) :ويقدو  (حمددهسدمع هللا لمدن ) :يقدو  -عليده الصدالة والسدالم-ونده وبدال أن النبدي  (راندا ولدك الحمدد، هحمد
 :االمدام يقدو : وغيدره يقدو ، واوئتسداف بده -عليده الصدالة والسدالم-بدالنبي باالقتدداف والمديموم ماالدب  (ولك الحمدد

-فقدد صدث عنده  (راندا ولدك الحمدد) :يقدو  واالمدام أيضدار  (ولدك الحمددراندا ) :والميموم يقدو  (سمع هللا لمن حمده)
مد ف السدمواال ومد ف اورض  ,اللودم راندا لدك الحمدد ,سدمع هللا لمدن حمدده)) :أنه كان يقدو  -صلى هللا عليه وسلم

وال  ،ال مددانع لمددا أعايددال ,وكلنددا لددك عبددد ,أحدد  مددا قددا  العبددد ،أ دد  الوندداف والمجددد ,ومدد ف مددا شددئال مددن شدديف بعددد
 ,والتحميددداالمددام والمناددرد يجمددع بددين التسددميع  نإذ ،رواه مسددلم ((وال يناددع ذا الجددد منددك الجددد ,معاددي لمددا منعددال

سددمع هللا لمددن )ال يقددو  المدديموم  :لمدداذا نقددو  ه(سددمع هللا لمددن حمددد) :وال يقددو  (رانددا ولددك الحمددد) :والمدديموم يقددو 
فودذه ومياددة  ((راندا ولدك الحمددد :فقولددوا ,فدإذا قدا  سددمع هللا لمدن حمدده)) :ونده جدداف فدي الحدديي الصددحيث (؟حمدده
 دو  :نقدو  ؟ دو القددوة وجمدع بينومدا -عليه الصالة والسالم-الرسو   :قد يقو  قائ ، ومياة الميموم , وتلكاالمام
 ,ودذا وصداه حدا  كونده إمامدار ف ,يكون قدوة لإلمام في  ذا ,-عليه الصالة والسالم-مو  حاله  حاله، وفي فيقدوة 

راندا ولدك  :افقولدو  ,سمع هللا لمن حمده :فإذا قا )) :-عليه الصالة والسالم-يهرجه قوله  ؟وما الذي يهرم الميموم
 (سدمع هللا لمدن حمدده) :فمجرد ما يقو  االمدام ,ترتيب مع التعقيبف بالااف يقتضي الاون الع ))فقولوا(( ((الحمد
  د  معندى  دذا أنندا ((آمدين :فقولدوا ,وال الضدالين :فدإذا قدا ))كمدا مضدى نميدره  (,راندا ولدك الحمدد) :الميموم يقو 

وبعدد انقادا   نقدو : )آمدين( (وال الضدالين) :و  بعد انقاا  ناسه مدن قولدهنق ,ال (؟وال الضالين) :مع االمام نقو 
 .ون العاف بالااف يقتضي  ذا (رانا ولك الحمد) :نقو  (سمع هللا لمن حمده) :ناسه من قوله

ونقندي مدن الدذنوب والهاايدا كمدا ينقدى  ,اللوم اغسلني من هااياي بالماف والولج والبرد)) :صث عنه أنه كان يقو 
وذكدر مسدلم عدن أند   ((وباعد بيني واين هااياي كما باعددال بدين المشدرت والمغدرب ,ووب اوبيض من الدن ال
قدد  :قدام حتدى نقدو  (سمع هللا لمدن حمدده) :إذا قا -صلى هللا عليه وسلم-كان رسو  هللا  :قا  -رضي هللا عنه-

  .قد أو م :وم يقعد بين السجدتين حتى نقو  ,وم يسجد ,أو م
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 ,أعني ركن القيدام مدن الركدو  والقيدام مدن السدجود ,بعض النا  عنده هل  كبير في  ذين الركنينا دون ونكم تش
قددد يكونددون مددن النددا  الوافدددين الددذين نعددم  .إذا رفددع  ددبذ مباشددرةبحيددي بعددض النددا  ياعدد   ددذا  ,فوددو مجددرد نقددر

حتدى  حمدده( قدامسدمع هللا لمدن ) :قدا  إذا -عليه الصالة والسدالم-لين النبي  قد يوجد  ذا، ,اعتنقوا مذا ب أهرل 
بددين وددم يسددجد, وددم يقعددد  -يايدد   ددذا الددركن, الددذي  ددو القيددام يعنددي- ، وذلددك فددي صددحيث مسددلم،قددد أو ددم :نقددو 

  .السجدتين حتى نقو : قد أو م
ى إلد ؟(إلدى مكانده) :مدا المدراد بقولده (فإذا رفع رأسه استول حتى يعود ك  فقار إلى مكانه) :وفي حديي أبي حميد

وقدبض  ,يديده علدى صددره ، واضع و ا ن قب  الركو  قابض ؟أو قب  الدهو  في الصالةقب  الركو   مكانه إيش
 د  المدراد إلدى مكانده قبد  الركدو   ,فإذا رفع استول حتى يعود ك  فقار إلى مكانه ,وم رفع من ذلك الركو  ,ركبتيه

يكددون بعددد الركددو   ,قبدد  الركددو  :إذا قلنددا ؟مددالينومددا الددذي يترتددب علددى  ددذين االحت ؟أو قبدد  الدددهو  فددي الصددالة
ذا قلندا .و و الذي ورد في حدديي وائد  بدن حجدر ,و ذا  و اوولى ,قابض كما كان قب  الركو  حتدى يعدود كد   :وا 

ولوددذا قددا   ,قددبضمددا فيدده وندده قبدد  الصددالة  ؛معندداه أندده يرسدد  يديدده ,فقددار إلددى مكاندده قبدد  الدددهو  فددي الصددالة
 .ب  زعم أن ذلك بدعة ,الركو  بعد ض يديهأنه ال يقب :بعضوم

 .و و اوقرب ,قب  الركو  ما (حتى يعود ك  فقار إلى مكانه) :والمراد ,والصواب أنه يقبض يديه بعد الركو 
 :السجودصاة 

جداف فدي وصدف  ,للسدجودال يرفع يديده إذا  دول  -عليه الصالة والسالم-فكان  ,وم يووي للسجود دون رفع لليدين
كد  هادض  كدان يرفدع مدع) :وأمدا حدديي أنه كان ال يرفع يديه إذا  دول للسدجود، -ليه الصالة والسالمع-صالته 
عليده الصدالة -بد  الوابدال عنده  (يكبدر مدع كد  هادض ورفدع) :وصوابه ,فقد قرر الحاا  أنه و م من الراوي  (ورفع

 أنه كان ال يرفع يديه إذا  ول للسجود.  -والسالم
 د   ؟مسديلة مداذا يقددم إذا سدجد –و ي في غايدة او ميدة ,ه مسيلة كور فيوا اليالمو ذ–في حديي وائ  بن حجر 

إذا سددجد  -صددلى هللا عليدده وسددلم-رأيددال رسددو  هللا ) :جدداف فددي حددديي وائدد  بددن حجددر ؟يقدددم ركبتيدده الا  و يقدددم يديدده 
ذا إذا سدجد وعلدى  د ومصدحث أيضدار )وضدع ركبتيده قبد  يديده( ,والحديي مهرم في السنن (وضع ركبتيه قب  يديه

 .وانتصر له ابن القيم ,و ذا مرجث عند جمع من أ   العلم ,المصلي يضع ركبتيه وم بعد ذلك يضع يديه
: -صددلى هللا عليدده وسددلم-قددا  رسددو  هللا  :قددا أندده ليددن رول أبددو داود والترمددذي والنسددائي مددن حددديي أبددي  ريددرة 

، فدي حدديي  دذا عكد  الحدديي السداب  ((  ركبتيدهوليضدع يديده قبد ,إذا سجد أحدكم فال يبرك كمدا يبدرك البعيدر))
رواه اوراعدة، وصدححه بعدض  إذا سدجد وضدع ركبتيده قبد  يديده( -صدلى هللا عليده وسدلم-)رأيدال رسدو  هللا وائ : 

صدلى هللا عليده -لين رول أبو داود والترمذي والنسائي من حدديي أبدي  ريدرة أنده قدا : قدا  رسدو  هللا أ   العلم، 
 ,أقددول مددن حددديي وائدد و ددو  أحدددكم فددال يبددرك كمددا يبددرك البعيددر, وليضددع يديدده قبدد  ركبتيدده(( ))إذا سددجد: -وسددلم

صححه ابدن  ,فإن له شا دار من حديي ابن عمر :يقو  الحافص ابن حجر حديي أبي  ريرة أقول من حديي وائ ،
عندددنا حددديوان ا ن  ,وتحتددام إلددى توضدديث ,إلددى بسددذ تحتددام المسدديلة فوددذه، معلقددار موقوفددار وذكددره البهدداري  ,هزيمددة

ذا رأيال من يدرجث تقدديم الدركبتين ,متضادان في الما ر بينده الوداني حدديي اليحكدم علدى  ,كمدا فدي حدديي وائد  ,وا 
ذا رأيال من يرجث تقدديم اليددين علدى الدركبتين ,ضعيف ونه مقلوب  ,ونده أقدول مدن حيدي الصدناعة ولده شدوا د ,وا 
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حدديي أبدي  ريدرة  الحدديي الوداني إن :قدا  -هللا تعدالىرحمده -قديم ابدن ال، بينده ضدعيفالوداني الحدديي  حكم علدى
إذا  يقدو : ((وليضدع يديده قبد  ركبتيده ,إذا سجد أحددكم فدال يبدرك كمدا يبدرك البعيدر)): يقو ؟ كيف مقلوب، مقلوب

و وننددا لدد ؛فوددو مقلددوب ,يكددون  ددذا تندداقض إذن ,قبدد  ركبتيدده ، البعيددر يقدددم يديدده فددي بروكددهوضددع يديدده قبدد  ركبتيدده
فددي تقريددر  -رحمدده هللا تعددالى-وأاددا   , كددذا قددرر ابددن القدديم  ددذا تندداقض، ,أهددذناه علددى مددا ره صددرنا متناقضددين

ليقددرر أن الحددديي  ,وأجلددب علددى  ددذه المسدديلة بكدد  مددا أوتددي مددن قددوة وايددان وسددعة ااددال  ,القلددب فددي  ددذا الحددديي
 .مقلوب

ليددن افتددرض أن ركبتددي البعيددر فددي  ,ي يديددهوبعضددوم يددرل وينقدد  عددن بعددض كتددب أ دد  اللغددة أن ركبتددي البعيددر فدد
 .ونه إذا قدم يديه أشبه بروك البعير في الصورة ؛ينح  االشكا  ما ؟   ينح  االشكا  ,يديه

وسدددواف قددددم االنسدددان يديددده أو قددددم  ,وجائزتدددانيدددرل أن الصدددورتين كال مدددا صدددحيحتان  -رحمددده هللا-شددديخ االسدددالم 
الددالم الم اومددر  ((وليضددع))و ددذه وابتددة مددن أمددره  ,-لصددالة والسددالمعليدده ا-مددن فعلدده   ددذه وابتددة ,ركبتيدده سدديان

 .((قب  ركبتيه يديه ))وليضع
 دد  الحددديي الودداني حددديي أبددي  ريددرة  , ددذه المسدديلة تحتددام إلددى دقددة فوددمأنددا ودي االهددوان ينتبوددون شددوي؛ ون 

وليضدع  ,ال يبرك كما يبرك البعيدر))وآهره يشود ووله  ,الحديي لي  بمقلوب :أقو أنا  ؟مقلوب كما قا  ابن القيم
   اعن أحدد مدن اوئمدة ، ليي ناوم الحدييما فومنا معنى البروك،  ؟   فومنا معنى البروك ((يديه قب  ركبتيه

تيلدم فدي  ما ,تيلم فيه تيلم في إسنادهيعني من , اعن أحد فيه بينه مقلوب ما ؟المتقدمين في الحديي بينه مقلوب
أدركده ابدن القديم يمكدن أن يدركده  يعندي اللدي ,واضحة, ونوا تهاىما  ؟علة على المتقدمينهايال  ذه ال نإذ ,متنه

 :متدى يقدا  ،معندى البدروك مدا فومندا ندالين، إذا سدجد البعيدر يقددم يديده قبد  ركبتيده يشدوفكد  إنسدان  ,آحاد النا 
 برك المصلي بقوة فإذا برك ,لحصىت اأوار الغبار وفر   ,إذا نز  على اورض بقوة ,برك البعير :يقا  ؟برك البعير

 دذا بدرك مود  مدا يبدرك  :ت الحصدى وهلهد  الدبالط كمدا ياعد  بعدض الندا  نقدو على يديه بقوة وأودار الغبدار وفدر  
امتود   ,يكدون بدرك مود  بدروك البعيدرما لين إذا قدم يديه قب  ركبتيه ووضعوما مجرد وضع على اورض  ,البعير
 ما برك مو  بروك البعير. ((وليضع يديه قب  ركبتيه)) -عليه الصالة والسالم-قوله 

فدإذا ندز  االنسدان علدى  ؛مجدرد الوضدعنيتي إلى الحديي اوو ، يعني إذا كان تقدديم الدركبتين أو اليددين المالحدص 
تسددمع الددبالط يتهلدد ،  ون بعددض النددا  لنزولدده علددى اورض صددوال، ع  وُسددم   ,قدددم يديدده قبدد  ركبتيددهف ,اورض بقددوة

عليده - د  يكدون فعد  مود  مدا فعد  النبدي  ,ليدن لدو قددم ركبتيده بقدوة علدى اورض ,ود  مدا يبدرك البعيدربدرك م  ذا
 (؟إذا سجد وضع ركبتيه قب  يديه -صلى هللا عليه وسلم-رأيال رسو  هللا ) -الصالة والسالم

أيومدا أقدول ، حيوانداالوقدد نويندا عدن مشدابوة ال ,يقدم ركبتيه لين بقدوة ,ما يبرك الحمارمو   ذا  :نقو  ,يا أهي ال
ناددرت بددين مجددرد يعنددي  ((وليضددع يديدده قبدد  ركبتيدده))حددديي أبددي  ريددرة أقددول  ؟حددديي أبددي  ريددرة الا  و حددديي وائدد  

 ت بدين وضدع المصدحف علدى اورضتار   يعني أنال ما ، الوضع واين مشابوة البعير في بروكه على اورض بقوة
لقددا هجددائز، ليددن  وضددع المصددحف علددى اورض -و ددذا جددائز عنددد أ دد  العلددم–  رمددي المصددحف علددى اورض وا 

وادين  ,فدرت بدين أن ترمدي المصدحف ,إذا فعلده اسدتهاافار  ,بعض أ   العلم ياتدي بكادر مدن ياعد   دذا ,هار عميم
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ال يكددون  ندداك تعددارض  وحينئددذ   ,أن ناوددم معنددى الوضددعفنريددد ، و ددذا جددائز ,علددى اورضأن تضددعه مجددرد وضددع 
  .بين أو  الحديي وال آهره

 مداليدن  ,نقدم اليدين قب  الركبتين :حديي أبي  ريرة أرجث يقو إن  :الذي يقو  ,حتام إلى ترجيث بين الحديوينفن
 :والذي يرجث حديي وائ  يقو  ,ب  نضع اليدين قب  الركبتين ,ننز  على اورض بقوةما  ,نبرك مو  بروك البعير

  .لى اورض قب  يديهيضع ركبتيه مجرد وضع عكان  -عليه الصالة والسالم-النبي 
 ,ركبتيدده والوسددواف قدددم االنسددان يديدده  ,لحددص مسدديلة وضددع ورفدد  و دددوف فددي الصددالة -رحمدده هللا-وشدديخ االسددالم 

 ، مقتضدىمقتضدىالو دو  ,والذي يرجث حديي أبي  ريرة على حدديي وائد ، المقصود أنه يضع مجرد وضع سيان
,برفدد  قبدد  ركبتددي  : أنددا أقدددم يدددي  يقددو  ,مددا ذكددره الحددافص ابددن حجددر  نددا  , وأضددع يدددي  علددى اورض قبدد  ركبتددي 

ولدم  ،ما صار شيف ما أشدبوال البعيدر، امتولدال اومدر ،والحمد هلل ((وليضع يديه قب  ركبتيه)) اومروامتولال  ذا 
 أشبه البعير.
  لك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.وسلم وبارك على عبدك ورسو  اللوم ص 


